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Zicht op het
geheel
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Het besef van een toekomstbestendige

wordende zaken voelde ze de noodzaak tot

maatschappij en de vormgeving daarvan

specialisatie. Sedert 1996 is ze gespecia-

in de praktijk gaat hand in hand met – en

liseerd in het personen- en familierecht,

komt voort uit – een gevoel van verbin-

vooral in echtscheidingen. Meer en meer

ding en het nemen van verantwoorde-

ziet ze tegelijkertijd de schaduwzijde van

lijkheid. En elke verbinding begint bij

al dat specialiseren, het vernauwt de blik.

relaties, ik en de ander, ik en de wereld.
Julia Veldkamp nodigt uit tot bezinning,
haar missie is verbinden.

Buitenkant

Julia Veldkamp is advocaat, mediator en

De termen duurzaam huwelijk en duur-

coach. Toen ze in 1992 begon als advocaat

zaam scheiden bedacht ze al lang voordat

deed ze, zoals toen gebruikelijk, alle zaken

ze via Google De Groene Bocht ontdekte,

– van familierecht tot aan faillissementen

een geschikte plek voor haar om kantoor

en strafrecht. Maar met steeds complexer

te houden. In twee voorname panden aan
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de Keizersgracht in Amsterdam zitten daar
vooral kleine, groene bedrijven bij elkaar.
‘Ik voel me hier op mijn plek, maar tegelijkertijd zie ik als grootste valkuil voor de
niet meer weg te denken duurzaamheidsbeweging, dat je alleen bezig bent met de
dingen buiten jezelf, de technische, ecologische kant. Allemaal heel nuttig, maar als
het niet is verinnerlijkt, als er geen diepere
drive van binnenuit achter zit, dan blijft
het een project zonder echte bezieling.
Zonder visie op hoe je één bent met de
wereld en de mensen om je heen, zal het
effect beperkt blijven. Er zijn al zoveel systemen bedacht om de wereld te verbeteren
en ze zijn allemaal mislukt.’

Innerlijk
Voor Julia Veldkamp begint het denken
over duurzaamheid bij relaties. ‘Relaties
zijn een spiegel in je leven, relaties confronteren je ten diepste met jezelf, omdat

Julia Veldkamp

in relaties je verbinding met de wereld het
meest primair tot uiting komt. Die verbin-
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ding is onmisbaar en het vergeten van die

zijn. Dat is het ook, maar het is noodzake-

mensenkant is precies de reden waarom

lijk. Er wordt hier veel gehuild. Ik denk dat

zoveel technische innovaties mislukken.

het duiden van emoties belangrijk is om

Daarom zijn familiebedrijven interessant.

te achterhalen waar conflicten ten diep-

Daar zijn relaties heel sterk aanwezig en

ste over gaan. Dan geef ik mensen de kans

wordt het bedrijf vormgegeven vanuit de

om het zelf op te lossen, ze hebben niets

verbinding met directe familieleden. Als

aan de oplossing van een ander. Dat is es-

zo’n bedrijf duurzaam denkt wordt er ge-

sentieel voor een goede afloop, voor wat ik

werkt aan een toekomstbeeld met een ge-

een duurzame scheiding noem. Het woord

zicht, het gezicht van de eigen kinderen.

scheiding doet vermoeden dat je daarna

Dat is natuurlijk veel krachtiger dan een

van elkaar af bent, maar dat is helemaal

abstract idee over duurzaamheid of de pla-

niet zo.

neet. Bij familiebedrijven is de drive echt
verinnerlijkt.’

Lange termijn
Bijgestaan door een bedrijfseconoom en
een fiscaliste die ook psychologe is, kijkt

‘In het geheel ligt de meerwaarde.
Met oog voor het geheel wordt
werkelijke verbinding mogelijk en
komen mensen open, eerlijk en volwassen tegenover elkaar te staan.’
Julia Veldkamp

Veldkamp naar alle aspecten die bij een

Het duurzame in mijn visie op echtschei-

scheiding een rol spelen: relationeel, juri-

ding zit hem in de lange termijn, hoe zou

disch en financieel. ‘Mijn aanpak verschilt

je er over vijf jaar naar kijken? Dat is ze-

van die van veel echtscheidingsadvocaten.

ker niet gemakkelijk, maar als het lukt leg

Advocaten willen in het algemeen zaken

je een basis voor de toekomst, zodanig dat

rationeel oplossen en ze vinden het lastig

je ook als gescheiden echtgenoten nog een

om bij het lijden van mensen aanwezig te

band kunt hebben. Kinderen spelen daarbij

Het Chinese karakter voor crisis is samengesteld uit de
karakters voor ‘gevaar’ en ‘kans’.
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een cruciale rol, ze zijn het allerbelangrijk-

elkaar losmaken. Het Chinese teken voor

ste in een echtscheiding. Ik beschouw het

‘crisis’ bergt die schijnbare tegenstelling in

als mijn werk om ook de kinderen een stem

zich. Het bestaat uit de tekens voor ‘kans’

te geven.’

en voor ‘gevaar’. Er is altijd het gevaar om
in de crisis te blijven hangen, maar er is ook

Kans
Vaak worden geen duidelijke afspraken

een kans om er beter uit te komen.’
www.duurzaamhuwelijk.nl
www.duurzaamscheiden.nl

gemaakt. ‘Mensen zien een huwelijk niet
als een contract, terwijl het dat wel is. In
het zakenleven zou je nooit een verbintenis accepteren waarbij je alle schulden
en bezittingen voor nu en in de toekomst
op één hoop gooit. Bij een huwelijk vinden we dat maar heel gewoon, terwijl we
ook weten dat een op de drie huwelijken
stukloopt. Het zou juist heel liefdevol zijn
om voordat je trouwt met elkaar af te spreken hoe je de zaken financieel regelt. Geld
gaat ook over zorgen voor elkaar. Het vergt
misschien veel moed om dat uit te spreken maar het legt wel een basis voor een
duurzaam huwelijk. Hoewel mijn vak met
name het ontbinden van huwelijken is,
niet als tegengestelden, je kunt ze niet van

Julia Veldkamp

voel ik verbinden als mijn missie. Ik zie het

